
 زاٍطلثاى «ویل ظطفیت هجسزکت»هطحلِ  ضاٌّوای ثثت ًام

 هاُ تْوي زض  8998سال هْطهاُ )ًاپیَستِ( کاضضٌاسی ٍ کاضزاًی هقاطغ
 

 ای حطفِ کاضضٌاسی ٍ فٌاٍضی هٌْسسی ،فٌی کاضزاًی هطحلِ فطآیٌس زض ضطکت هتقاضی زاٍطلثاى ثثت ًام  

 تِ زستَضالؼول ایي هٌسضجات هطاتق هیثایست هاُ تْوي زض 1398 سال هْطهاُ هْاضتی آهَظش ًظام )ًاپیَستِ(

 :پصیطز صَضت ظیط ضطح

  ًام ثثت ًحَُ )الف

 هطاکع تَسط صطفاً هاُ تْوي زض 1398 سال هْطهاُ هْاضتی آهَظش ًظام هجسز تظطفی تکویل هطحلِ زض ًام ثثت

 :پصیطز هی اًجام ظیط صَضت تِ آهَظضی

 هَضخ یکطٌثِ ضٍظ لغایت 18/88/98  هَضخ زٍضٌثِ ضٍظ اظ آهَظضی هطاکع تِ زاٍطلثاى حضَضی هطاجؼِ -8

 فطهْای هَضز ًیاظ پیَست هی تاضس.  - 17/88/98

 

 .ًوایٌس هطاجؼِ آهَظضی هطاکع تِ ًیاظ هَضز هساضک زاضتي زست زض تا هیثایست ًام ثتث جْت زاٍطلثاى
 

 تْوي هاُ» هجسز ظطفیت تکویل «افطاز هجاظ تِ ضطکت زض هطحلِ  ب(

ّیچ هٌؼی تطای ضطکت زض ایي هطحلِ اظ پصیطش تطای زاٍطلثاى ٍجَز ًساضز، هگط تطای افطازی کِ زض حال  -

قثیل اظ زاٍطلثاى هیثایست هطاتق هقطضات اًصطاف، اظ زاًطگاُ زض حال تحصیل اًصطاف  حاضط زاًطجَ ّستٌس ٍ ایي

 سپس تطای ثثتٌام زض ایي هطحلِ اظ پصیطش اقسام ًوایٌس. زازُ

 ّای زٍلتی ٍ یا غیطزٍلتی تحصیل ّیچ زاًطجَیی هجاظ ًیست ّوعهاى زض زٍ ضضتِ یا زٍ هقطغ زض هَسسِ : 8تَجِ 

 ًاهِ اًضثاطی زاًطجَیاى تا ٍی ضفتاض ذَاّس ضس. ثق آییيًوایس. زض صَضت ترلف ط

 ٍ هَاضز هٌسضج زض 8998هٌسضج زض زفتطچِ ضاٌّوای پصیطش هْطهاُ سال هقطضات ٍظیفِ ػوَهی ضػایت :  1تَجِ 

 العاهی است.زاًطجَیاى هطز ایي زستَضالؼول تطای 

 حطفِ کاضزاًی ّای زٍضُ ًْایی ضسگاى تِپصیطف ضزیف زض قثال کِ صَضتی زض گطزز تاکیس زاٍطلثاى تِ :تثصطُ

 هطحلِ( 1398 سال هْطهاُ هْاضتی آهَظش ًظام ای حطفِ کاضضٌاسی ٍ فٌاٍضی هٌْسسی ،فٌی کاضزاًی ،ای

 ٍ تَزُ تحصیل ازاهِ ٍ ًام ثثت هتقاضی هطحلِ ایي زض چٌاًچِ تاضٌس، )آشضهاُ ظطفیت تکویل هطحلِ یا ٍ هْطهاُ



 صَضت زض ٍ ضس ذَاّس لغَ )ضسُ شکط هطاحل زض( آًْا قثلی قثَلی ًوایٌس، ًام ثتث هطاکع یا هَسسات اظ یکی زض

 .ًوایٌس زضج ضا ذَز قثلی پطًٍسُ ضواضُ ) 2 پیَست( هاُ تْوي ًام ثثت اضسالی تقاضاًاهِ اًتْای اهکاى

 

 : هْن تصکطات

 فٌی، کاضزاًی ّای، حطف کاضزاًی زٍضّْای پصیطش ضاٌّوای ّْای زفتطچ زض هَجَز ضطایط تواهی ضػایت-8

 ٍ ّا ترطٌاهِ زض هٌسضج هفاز ، 1398 سال هْطهاُ هْاضتی آهَظش ًظام ّای حطف کاضضٌاسی ٍ فٌاٍضی هٌْسسی

 / 02 هَضخ م/ 98 / 24656 ٍ 98 / 06 / 30 هَضخ م/ 98 / 23878 ضواضُ تِ هصکَض ّای زٍضُ اضسالی زستَضالؼولْای

 هطحلِ زضذَاست هتقاضیاى ًام ثثت ظهاى زض آهَظضی هطاکع تَسط الؼولزستَض ایي زض هٌسضج هَاضز ًیع ٍ 98 / 07

 .است  العاهی هجسز ظطفیت تکویل

 . تاضٌس ضسُ آهَذتِ زاًص قثلی هقطغ اظ جاضی سال هاُ تْوي پایاى تا حساکثط تایست هی هتقاضیاى کلیِ-1

 پصیطش ضاٌّوای زفتطچِ ػوَهی ٍظیفِ هقطضات ترص زض ج هٌسض ضَاتط 5 تٌس ذصَظ زض کاضزاًی هقطغ ض ز -9

 ٍقفِ تسٍى ٍ حضَضی صَضت تِ کِ زاًطگاّی پیص یا هتَسطِ زٍضُ آذط سال آهَظاى زاًص ، 1398 سال هْطهاُ

 هیطًَس، آهَذتِ زاًص تحصیلی هجاظ سٌَات زض 98 / 11 / 30 تاضید تا حساکثط ٍ تَزُ تحصیل تِ هطغَل تحصیلی

 . ًوایٌس ضطکت پصیطش ایي زض هیتَاًٌس

 پصیطش ضاٌّوای زفتطچِ ػوَهی ٍظیفِ هقطضات ترص زض هٌسضج ضَاتط 6 تٌس ذصَظ زض کاضضٌاسی هقطغ زض-4

 زاى تحصیلی هجاظ سٌَات زض 98 / 11 / 30 تاضید تا کِ کاضزاًی هقطغ آذط سال زاًطجَیاى ، 1398 سال هْطهاُ

 ضآهَذتِ

 . ًوایٌس ضطکت پصیطش ایي زض یتَاًٌس م هیطًَس،

 پصیطش ضاٌّوای زفتطچِ ػوَهی ٍظیفِ هقطضات ترص 11 تٌس زض هٌسضج تثصطُ ذصَظ زض کاضضٌاسی هقطغ زض -5

 ٍ قثَلی اظ پس یطسس م پایاى تِ 1398 سال تْوٌواُ پایاى تا آًاى ذسهت کِ ٍظیفْای سطتاظاى ، 1398 سال هْطهاُ

 . سًوایٌ اضایِ ذسهت پایاى کاضت یا گَاّی یثایست م زاًطگاُ زض تٌام ثة ٌّگام

 پصیطش زض ترَاٌّس چٌاًچِ ز ًوَزّاى ثثتٌام ٍ هطاجؼِ ذَز قثَلی هحل تِ کِ قثل ّْای زٍض پصیطفتْطسگاى -6

 هقطضات هطاتق زاًطگاُ ّوآٍا آهَظضی جاهغ ساهاًِ زض اتتسا یثایست م ًوایٌس ضطکت هجسز ظطفیت تکویل هطحلِ

 ذَز ضْطیِ هٌاتغ هسیطیت ٍ هالی ازاضی، هحتطم هؼاٍى 96 / 07 / 16 هَضخ م/ 96 / 30444 ضواضُ ترطٌاهِ اًصطاف،

 . ًوایٌس جسیس ثثتٌام تِ اقسام پصیطش اظ هطحلِ ایي زض ثثتٌام تطای سپس ًوایٌس پطزاذت اٍلیِ قثَلی هطکع تِ ضا

 اظ ّتط اضاف ظطفیتی تحصیل، اظ اًصطاف زلیل تِ آهَظش هطکع اظ زاًطجَ حصف صَضت زض است شکط تِ الظم :تثصطُ

 . ضس ًرَاّس زازُ اذتصاظ آهَظش هطکع تِ ضسُ اػالم فیتظط

 زفتطچِ زض هٌسضج زاٍطلثاى، پصیطش ضطایط 2 تٌس تطاساس هیثایست ایطاى هقین غیطایطاًی اتثاع ًام ثثت -7

 .پصیطز صَضت هصکَض زٍضّْای پصیطش ضاٌّوای

 زٍضّْای 1398 سال هْطهاُ پصیطش ضاٌّوای زفتطچِ زض هٌسضج 13 ضواضُ جسٍل ذصَظ زض است شکط تِ الظم

 تطاساس هیطساًس اطالع تِ )تاتؼِ ًْای ضْطستا تفکیک تِ ذاضجی اتثاع اقاهت جْت هوٌَػِ ًْای استا اساهی( هصکَض



 ٍظاضت ذاضجی هْاجطیي ٍ اتثاع اهَض هحتطم کل هسیط سَی اظ اضسالی 98 / 09 / 02 هَضخ 174567 ضواضُ ترطٌاهِ

 پاضسیاى، آتاز، حاجی تٌسضػثاس، ضْطستاى اظ غیط تِ استاى کل زض افغاًی اتثاع تاقاه ّطهعگاى استاى زض کطَض،

 . هیثاضس هوٌَع جاسک ٍ اتَهَسی قطن، یآتاز، حاج کیص، ًْای ضْطستا زض ػطاقی اتثاع اقاهت ٍ کیص ٍ قطن

 ٍ )ایثاضگطی ْویِس اظ استفازُ هتقاضیاى تطای ضقوی 12 کسضّگیطی اذص( تٌاهی ثة تقاضاًاهِ 12 تٌس ذصَظ زض -8

 زض زضج اظ قثل صحیح اطالػات هیثایست ،)ذاضجی اتثاع ضقوی 13 کسضّگیطی اذص( تٌاهی ثة تقاضاًاهِ 15 تٌس

 . تاضس ضسُ زضیافت زاٍطلة اظ هطکع، کاضضٌاساى تَسط ثثتٌام ساهاًِ


